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1 INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, insta esclarecer que a contratação eletrônica é uma 

prática moderna, alavancada pela expansão do acesso comum à internet.  

Nota-se que há aproximadamente 20 anos atrás, a contratação 

eletrônica era considerada prática incomum, marcada pela insegurança, que se 

mantém na atualidade. 

Tendo em vista o crescimento da celebração dos contratos pela via 

eletrônica, é consequente a necessidade de regulamentação específica e uma 

resposta jurisprudencial. 

Os benefícios do uso do meio eletrônico para contratar são 

manifestamente evidentes, em especial sublinha-se a rapidez que o meio 

eletrônico oferece, principal benefício para o comércio eletrônico. 

No entanto, mesmo que a contratação eletrônica forneça muitos 

benefícios, existem alguns impedimentos à contratação eletrônica. Cite-se 

como exemplo o aperfeiçoamento dos contratos reais pela web, que se 

completam com a traditio, razão pela qual são inadequáveis à instrumentação 

eletrônica. 

Podem-se formar no meio ambiente virtual somente os contratos 

consensuais, ou seja, aqueles que dependem exclusivamente da declaração 

de vontade dos contratantes, que não exigem forma solene. 

Vislumbra-se, portanto a problemática da responsabilidade civil 

decorrente do descumprimento contratual eletrônico, diante da falta de 

normatização específica. 

Trataremos assim da normatização dos contratos eletrônicos, bem 

como das classificações e princípios norteadores, como forma de entendermos 

a responsabilidade civil contratual decorrente da contratação por via eletrônica. 

  



2 CONTRATO ELETRÔNICO 

 

Preliminarmente, ponderoso é evocar o conceito de contrato, sob a 

ótica do direito civilista, eis que o contrato eletrônico é uma técnica de 

celebração de contrato e, portanto, está inserido no próprio conceito do 

contrato tradicional. 

Pablo Stolze Gagliano (2003) conceitualiza o contrato tradicional, 

associando sua definição aos princípios básicos do contrato: 

 

[...] o contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes 
declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé 
objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem 
atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades. 
(GAGLIANO, 2003, p. 11) 

 

Segundo o clássico conceito de Clóvis Bevilaqua (1934, p. 245), 

contrato é um “acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar, modificar 

ou extinguir direitos”. Ou, ainda, conforme Ulpiano (apud MONTEIRO, 2007, p. 

4) é o “mútuo consentimento de duas ou mais pessoas sobre o mesmo objeto”. 

Para Maximilianus Führer, (2009, p. 228), “Contrato é convenção 

estabelecida entre duas ou mais pessoas para constituir, regular ou extingui 

entre elas uma relação jurídica patrimonial”. 

Em síntese o contrato é um negócio jurídico, onde duas ou mais partes 

aderem, através da manifestação de vontade, às normas que regulam seus 

interesses, criando um vínculo bilateral obrigacional entre os contratantes. 

Como já dito, o conceito do contrato tradicional, assim como seus 

requisitos e princípios, vale para o contrato eletrônico, porém há ainda 

peculiaridades quanto à sua conceptualização, visto que é celebrado por um 

meio distinto do contrato tradicional, possuindo características que lhe são 

próprias. 

Frisa-se que a celebração de contrato pelo meio virtual, que apesar ser 

considerada uma pratica comum na contemporaneidade, é uma técnica de 

celebração recente, considerando o recente avanço do acesso comum de 

indivíduos no ambiente virtual, impulsionado pelo progressivo desenvolvimento 



da tecnologia, razão pela qual se torna confusa a conceptualização do contrato 

eletrônico. 

Percebe-se ainda a pluralidade de denominações do contrato 

eletrônico, como assevera Fabrizio Alfarano Siano: 

 

A denominação “contratos eletrônicos” tem preponderado sobre as 
demais denominações “contratos informáticos, “contratos virtuais”, 
“contratos artificiais-cibernéticos”. Vale mencionar que se tratando de 
assunto novo no mundo jurídico, não há um consenso entre os 
doutrinadores, até porque, a internet, como forma de tecnologia, 
tende a evoluir e modificar-se dentre alguns anos, alterando-se 
igualmente, a sua denominação e conceito jurídico. (SIANO, 2014) 

 

Percebe-se claramente que o contrato eletrônico não difere 

sobejamente do contrato tradicional. Distingue-se apenas quanto à forma de 

celebração, benéfica em parte para ambas as partes devido à facilidade e 

simplicidade de contratar. Nesse sentido preleciona Souza e Catana: 

 

Historicamente, os primeiros contratos eletrônicos ou virtuais, de que 
se tem conhecimento, foram celebrados posteriormente a Segunda 
Guerra Mundial. O contrato eletrônico não é uma nova modalidade no 
âmbito da Teoria Geral dos Contratos e sim uma forma de 
contratação que facilita a relação dos contratantes. Sendo que, no 
caso de contratos eletrônicos, não será preciso nenhum tipo de 
solenidade, bastando a simples contratação, ou seja, o acordo de 
vontades firmado em meio virtual. Podendo esta manifestação ser 
tácita ou não, a menos que a lei exija ser de forma expressa. 
(SOUZA, CATANA, 2017) 

 

Imperioso destacar que as normas, princípios e regras que regem as 

condições de validade e eficácia do contrato tradicional, também embasam o 

contrato eletrônico, ou seja, a celebração do contrato eletrônico deve conter os 

mesmos requisitos de admissibilidade que preceituam o contrato tradicional. 

Victor de Moraes Ramos conceitua de forma simples o contrato 

eletrônico: 

 

Em uma concepção simplista, contrato eletrônico pode ser 
conceituado como negócio jurídico que é fonte de obrigação, em que 
as partes criam vínculos recíprocos, mediante o uso da comunicação 
em rede, criando, modificando, ou extinguindo direitos. (RAMOS, 
2015, p. 7) 

 



Maria Helena Diniz (2007, p 754) define contrato eletrônico como 

sendo aquele que “opera-se entre o titular do estabelecimento virtual e o 

internauta, mediante transmissão eletrônica de dados.”. 

Para Glanz(GLANZ, 1998, p. 72), “o contrato eletrônico é aquele 

celebrado por meio de programas de computador ou aparelhos com tais 

programas.”. 

Christian Hess(2002), diz que a expressão "contrato eletrônico" pode 

ser entendida em dois contextos: em sentido amplo e ou objetivo, qualquer 

contrato cujo objeto seja um bem ou serviço informático ou relativo à 

informática; em sentido estrito ou formal, seria aquele confeccionado por meios 

eletrônicos independentemente de qual for seu objeto. 

Trata-se de uma confusão no conceito doutrinário dos contratos 

eletrônicos, onde doutrinadores entendem que a expressão "contratos 

eletrônicos" é utilizada pela doutrina tanto nos contratos que contenham 

estipulações referentes a bens ou serviços informáticos como aos contratos 

celebrados diretamente entre computadores.  

Ocorre que estipulações referentes a bens ou serviços informáticos 

devem ser consideradas como contratos tradicionais, pois não 

necessariamente utiliza-se do computador para a manifestação e 

instrumentalização da vontade das partes, mesmo que detenham certas 

peculiaridades, como é o que ocorre nas compras de software. 

Assim, entende-se que a definição dos contratos eletrônicos deve ser 

interpretada rigorosamente em sentido estrito, eis que a definição fornecida 

pelo autor supramencionado de contrato eletrônico em sentido amplo trata-se 

de contrato tradicional, que tem por objeto bens ou serviços informáticos.  

Pelo exposto, visualiza-se que o conceito do contrato eletrônico é 

semelhante ao contrato tradicional, diferindo apenas na forma da celebração, 

que se efetiva pela transmissão eletrônica de dados entre os contratantes, 

resultando em obrigações e deveres para as partes, assim como no contrato 

tradicional.  

Conquanto, em princípio o contrato eletrônico apresente facilidade e 

praticidade aos contratantes, veremos no decorrer do presente trabalho as 

dificuldades de aplicação de legislações, normas e princípios aos litígios 

decorrentes do contrato eletrônico. 



 

2.1 CONDIÇÕES DE VALIDADE 

 

Brasil prevê a liberdade da contratação eletrônica, desde que não 

conflita com os demais princípios estabelecidos na própria lei. 

 
Art. 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes 
princípios: 
VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, 
desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos 
nesta Lei. 

 

Do mesmo modo que os contratos tradicionais precisam cumprir 

requisitos para surtirem efeitos jurídicos e terem validade jurídica, os contratos 

eletrônicos em sentido estrito devem preencher todos os requisitos aplicados 

aos demais contratos para se perfazer de forma válida: Capacidade das partes, 

objeto licito e forma prescrita em lei. 

No entanto, por se tratar, na maioria da vezes, de um contrato entre 

ausentes e por consequência surge a dificuldade da averiguação dos requisitos 

essenciais do contrato, como por exemplo, a capacidade das partes. 

Em que pese existir no ambiente virtual alguns mecanismos de 

averiguação de identidade e capacidade dos contratantes, é nítida a magnitude 

da insegurança, visto o avanço da simplicidade de contratação eletrônica, 

dificultando a verificação de capacidade jurídica. 

Cesar Viterbo Santolim(2007) ainda aduz a imprescindibilidade de 

outros dois requisitos a contratação eletrônica, quando se trata a autenticidade 

dos documentos eletrônicos: 

 

Para que a manifestação de vontade seja levada a efeito por um meio 
eletrônico (isto é, não dotado de suporte cartáceo, que se constitui no 
meio tradicional de elaboração de documentos), é fundamental que 
estejam atendidos dois requisitos de validade, sem os quais tal 
procedimento será inadmissível: 
a) o meio utilizado não deve ser adulteravel sem deixar vestígios; e 
b) deve ser possível a identificação do(s) emitente(s) da(s) vontade(s) 
registrada(s) (SANTOLIM, apud LEAL, 2007, p. 155). 

 

O requisito da formalidade do contrato eletrônico segue os mesmos 

princípios comuns aos contratos tradicionais, ou seja, exceto aos negócios 



jurídicos em que a legislação prevê forma especial para instrumentalização do 

contrato, são legítimos quaisquer outros negócios jurídicos celebrados no meio 

virtual. 

 

2.2 DECLARAÇÃO DE VONTADE 

 

Preliminarmente, merece ser trazido à baila o entendimento do ilustre 

doutrinadorArnold Wald(1995) o qual menciona que: 

 

A autonomia da vontade se apresenta sob duas formas distintas, na 
lição dos dogmatistas modernos, podendo revestir o aspecto de 
liberdade de contratar e de liberdade contratual. Liberdade de 
contratar é a faculdade de realizar ou não determinado contrato, 
enquanto a liberdade contratual é a possibilidade de estabelecer o 
conteúdo do contrato. A primeira se refere à possibilidade de realizar 
ou não um negócio, enquanto a segunda importa na fixação das 
modalidades de sua realização (WALD, 1995, p. 162). 

 

Acerca do requisito de consentimento dos interessados Caio Mário da 

Silva Pereira (2003) aduz que: 

 

O requisito de ordem especial, próprio dos contratos, é o 
consentimento recíproco ou acordo de vontades. Deve abranger os 
seus três aspectos: c1) acordo sobre a existência e natureza do 
contrato (se um dos contratantes quer aceitar uma doação e o outro 
quer vender, contrato não há); c2) acordo sobre o objeto do contrato; 
e c3) acordo sobre as cláusulas que o compõem (se a divergência 
recai sobre ponto substancial, não poderá ter eficácia o contrato). 
(PEREIRA, 2003, p. 31). 

 

Nota-se que este é um princípio primordial aos contratos eletrônicos na 

atualidade, visto que a grande maioria dos contratos celebrados 

eletronicamente é de adesão, obstando o direito do contratante de contestar 

eventuais cláusulas abusivas ou aquelas que oneram e conferem vantagens 

excessivas ao fornecedor de bens ou serviços. 

Destarte, os contratos eletrônicos não devem conter quaisquer vícios 

de consentimento, como erro, dolo e coação, ou vícios sociais, como simulação 

e fraude contra credores. 



São três as formas de manifestação de vontade nos contratos 

eletrônicos:a expressa (CC, arts. 265 e 347), a tácita (CC, arts. 1292, 1805, 

1263), e a presumida, desde que não necessária a manifestação expressa 

(CC, art. 111) e nas hipóteses previstas no art. 1807 do CC e art. 319 do CPC. 

No entanto, nas manifestações de vontade efetivadas eletronicamente, 

há de existir meio ou informação comprobatória da identidade do declarante 

para que o documento eletrônico seja apto a instrumentalizar a relação jurídica. 

Sobre a identificação das partes o ilustre Scherkerkewitz(2013, p. 108) 

leciona que os contratantes “[...] serão identificadas, normalmente, não apenas 

pelo seu nome, mas por logins e por senhas previamente cadastradas. Elas 

podem possuir assinaturas digitais ou não.“ 

Maria Helena Diniz(2015, p. 254)aduz que nos contratos eletrônicos “a 

manifestação da vontade é dada de forma eletrônica, ou seja, pelo clicar no 

botão “concluir” ou “continuar”. 

É notadamente no aspecto da manifestação de vontade que está 

presente a distinção dos contratos tradicionais, que podem efetivar-se por e-

mail, videoconferências, chats e interação com sistemas pré-programados 

(como por exemplo a simples marcação a campos de aceitação de termos de 

contrato). 

A Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito 

Comercial Internacional (UNCITRAL), prevê expressamente sobre a validade 

dos contratos estipulados por intermédio de mensagens eletrônicas: 

 

Art. 11. Salvo disposição em contrário das partes, na formação de um 
contrato, a oferta e sua aceitação podem ser expressas por 
mensagens eletrônicas. Não se negará validade ou eficácia a um 
contrato pela simples razão de que se utilizaram mensagens 
eletrônicas para a sua formação. 

 

Contudo, a lei supramencionada, determina que contratos em que a lei 

requeira informações por escrito, estas poderão ser fornecidas via mensagem 

eletrônica, desde que esteja disponível e acessível para consulta posterior, a 

fim de evitar a dissimulação contratual. 



No entanto, à dúvidas quanto ao momento em que a declaração de 

vontade pela via eletrônica começa a surtir efeitos jurídicos quando há falha da 

comunicação eletrônica. 

Nesse sentido Scherkerkewitz (2013, p. 109)aduz que nesses casos é 

“correto utilizar a teoria da receptação, somente sendo reputada firmada a 

avença quando ficar comprovado que houve receptação por parte do 

computador” do ofertante. 

Ainda, em relação às manifestações de vontade, em contratos que 

requeiram assinatura de uma das partes, serão válidos quando for utilizado 

algum método para identificar a pessoa e indicar sua aprovação para a 

informação contida na mensagem eletrônica, e tal método seja tão confiável 

quanto seja apropriado para os propósitos para os quais a mensagem foi 

gerada ou comunicada, levando-se em consideração todas as circunstâncias 

do caso, incluindo qualquer acordo das partes a respeito. 

Como será tratado ao longo do presente trabalho, o contrato eletrônico 

expressa excessiva dificuldade acerca da identificação e autenticidade das 

identidades dos contratantes, razão pela qual a “assinatura digital”, que 

assegura autenticidade presumida aos documentos digitais, demonstra notável 

importância para a corroboração da identidade das partes. 

 

  



3CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 

Os contratos eletrônicos, que obviamente são celebrados via 

eletrônica/virtual, admitem a celebração por diversas formas dentro do 

ambiente virtual. 

Podem ser apontados como contratos atípicos, pois não possuem 

regulação normativa específica. 

Por mais que seja livre a celebração dos contratos pela via eletrônica, 

suas modalidades estão disciplinadas na legislação. O conteúdo do contrato 

está restringido ao que dispõe a lei, como por exemplo, os contratos de compra 

e venda devem seguir as mesmas regras dispostas no Código Civil. 

Como já dito, eletrônica nada mais é do que a técnica pela qual se se 

aperfeiçoam os contratos virtuais. Porém diversas são as técnicas de 

contratação, razão pela qual é necessária a distinção e classificação destes 

contratos. 

 

3.1 QUANTO AO EMPREGO DO COMPUTADOR 

 

Previamente, insta esclarecer que se deve considerar “computador” 

como qualquer máquina capaz de variados tipos de tratamento automático de 

informações ou processamento de dados. 

É sabido que na atualidade a celebração dos contratos pela via 

eletrônica pode se efetivar até por aparelhos de telefone (“smartphones”), 

razão pela qual é necessária a ampliação de tal conceito. 

Urge classificar os contratos eletrônicos quanto ao emprego do 

computador, conforme preleciona De Lima: 

 

A classificação adotada por César Viterbo Matos Santolim (1995, p. 
24-26) e por Erica BrandiniBarbagalo (2001, p. 48-58), divide os 
contratos eletrônicos em três categorias distintas segundo a maneira 
de utilização do computador para a formação do contrato. Conforme 
tal classificação, os contratos eletrônicos dividem-se em 
intersistêmicos, interpessoais e interativos. (DE LIMA, 2006, p. 2) 

 

 



3.1.1 Contratos eletrônicos intersistêmicos 

 

Preliminarmente, o ilustre Olave(2009) preleciona: 

 

Muitas vezes na formação do contrato não existe a direta e 
concomitante intervenção do homem em virtude da existência de 
programas com inteligência artificial, ou seja, programas que 
capacitam a máquina a simular os processos de raciocínio que 
caracterizam o cérebro humano, com base em parâmetros definidos 
com anterioridade. (OLAVE, 2009, p. 67-68) 

 

A principal característica desta categoria de contrato eletrônico é a 

operação automática em “redes fechadas”, seja por sistema próprio ou 

aplicativo, sem qualquer intervenção humana intermediática, ou seja, toda 

negociação é realizada entre sistemas dos contratantes, coligados em rede 

privativa. 

Santos (2000)leciona que: 

 

Nas contratações intersistêmicos, a comunicação eletrônica se 
estabelece entre sistemas aplicativos previamente programados, 
estando ausente a ação humana no momento em que a comunicação 
propriamente dita acontece. (SANTOS, 2000, p. 112) 

 

À vista deste procedimento, é que recebe outras denominações, como 

EDI – Eletronic Data Interchange ou intercâmbio eletrônico de dados. 

Obviamente é que ambas as partes contratantes devem dispor de 

equipamentos de comunicação para celebrar contratos e desta maneira 

empreende enorme conhecimento técnico para implementação dos sistemas. 

Nesse mesmo ínterim o autor supra assevera: 

 

Para que isso se concretize, cada empresa envolvida deve ter um 
conjunto de recursos específicos de hardware e software que lhes 
permitam programar todos os seus sistemas aplicativos (de controle 
de estoques, de compras, de expedição, de faturamento, de compras 
a pagar etc.) para estabelecer a comunicação eletrônica com os 
sistemas aplicativos de seus fornecedores, clientes, bancos 
[...].(SANTOS, 2000, p. 57 ) 



Porém é perceptível a praticidade e seguridade da contratação por esta 

via, que é muito utilizada por contratantes que proveem de alto fluxo de 

demanda. 

Importante destacar que a vontade das partes existe antes mesmo da 

celebração do contrato, sendo o sistema de transmissão de dados eletrônicos 

apenas um instrumento de encontro de vontades. Nos dizeres de César Viterbo 

Matos Santolim (1995, p. 24), como um "instrumento de comunicação de uma 

vontade já antes aperfeiçoada". 

Nessa espécie de contratação eletrônica, a programação para 

expressão de vontade pelo computador é preexistente, definida pela 

intervenção humana. Portanto deve-se considerar como eficaz para dar 

nascimento a um negócio jurídico válido. 

Acerca da manifestação de vontades nos contratos intersistêmicos, 

Junior (2012)aduz que: 

 

Pode-se dizer que a vontade das partes ocorre num momento 
anterior, mediante as tratativas comerciais e o estabelecimento de 
protocolos conjuntos de negociação que serão viabilizados pelos 
programas computacionais. É a situação que ocorre entre empresas 
industriais ou importadoras de produtos e as redes de distribuição ou 
varejo. (JUNIOR, 2012, p. 09) 

 

Em suma, nessa modalidade de contrato existe uma manifestação de 

vontade eletrônica automática dos aparelhos transmissores de dados virtuais. 

Transmitem-se as manifestações de vontade a partir de parâmetros pré-

definidos pela ação humana no momento de instalação do sistema, como por 

exemplo, a realização de pedido de peças no momento em que o estoque 

chega ao mínimo definido como parâmetro. 

 

 

3.1.2 Contratos eletrônicos interpessoais 

 

Entende-se contrato eletrônico interpessoal como sendo o contrato no 

qual o meio ambiente virtual é uma simples ferramenta de troca de dados, 

informações e manifestações de vontade entre as partes. 



Nesta modalidade, é nítido que a manifestação de vontade não é 

idealizada antes da celebração, diversamente do que ocorre nos contratos 

intersistêmicos, ou seja, toda manifestação de vontade é exprimida pela 

intervenção humana por intermédio de aparelhos transmissores de dados, 

sendo indispensável a interação de duas ou mais pessoas. 

Júlio Canello(2007) salienta que o computador - aparelhos 

transmissores de dados – atua como mero intermediador das partes na 

celebração contratual: 

 

Aqui, enquadram-se aquelas celebradas por computador, quanto é 
utilizado não apenas como meio de comunicação entre as partes, 
mas interage na formação de suas vontades e na instrumentalização 
do contrato. É uma contratação mediada pelo computador. Há 
interação humana nos polos da relação, sendo o aparato tecnológico 
mediador indispensável para a celebração contratual. Nessa espécie 
são sempre duas pessoas que estabelecem a relação e contratam. 
(CANELLO, 2007, p. 15) 

 

São subdivididos em outras duas categorias: sendo simultâneas as 

declarações de vontade ou com intervalo entre a declaração de uma parte e a 

recepção de outra. 

São contratos simultâneos os firmados em tempo real, on-line, ou seja, 

os contratos firmados quando as partes estejam ao mesmo tempo conectadas 

na internet. Temos como exemplo os contratos firmados em chats ou de 

ambientes de conversação. 

Como exemplo de contratos em que a declaração e a recepção não 

ocorrem simultaneamente temos os firmados por meio de correio eletrônico. 

 

3.1.3 Contratos eletrônicos interativos 

 

Os contratos eletrônicos interativos são aqueles que para a celebração, 

basta simples manifestação de vontade do contratante, geralmente por um 

simples “clique”, interagindo com um sistema destinado ao processamento 

eletrônico de dados, que publica a oferta aos usuários da internet, bastando a 

simples aceitação do contratante. 



Têm-se como exemplo a contratação eletrônica em lojas virtuais. Nota-

se que é majoritária a relação de consumo nos contratos interativos. 

Destarte, é visível a principal característica de contrato de adesão, eis 

que as cláusulas contratuais são previamente e unilateralmente estabelecidas 

pelo contratado. 

Entretanto urge a obrigatoriedade de o ofertante dar a oportunidade do 

contratante ler integramente o contrato e suas cláusulas, bem como aos seus 

dados, como endereço e CNPJ, em atenção ao direito à informação. 

Ponderoso destacar o pensamento de Miranda: 

 

Quanto ao meio eletrônico para instrumentalização do acordo de 
vontades, os contratos eletrônicos podem ser classificados como 
contratos em rede aberta e contratos em rede fechada conforme o 
ambiente digital em que se aperfeiçoa o contrato seja de rede aberta 
de comunicação, como a Internet, ou se realizados em rede fechada, 
Intranet, às quais só tem acesso aqueles que dispõem de habitação 
prévia específica. (MIRANDA, 2014, p. 02) 

 

3.2 QUANTO AO MOMENTO DA FORMAÇÃO 

 

Esta classificação baseia-se no exatomomento da formação dos 

contratos, levando em consideração o intervalo entre a oferta, pelo fornecedor, 

e aceitação, pelo contratante. 

Proposta por Maristela Basso(2003, p. 205-18), elimina a distinção 

entre contrato entre presentes e contrato entre ausente. 

De acordo com LIMA (2007, p. 148), quanto ao momento da formação, 

a exatidão em que se forma o contrato não é meramente doutrinária ou 

acadêmica. É ao contrário, muito relevante, pois a partir do momento em que o 

contrato é considerado eficaz, ou seja, perfeito e acabado, não é mais 

permitido às partes, salvo exceções, alterarem suas declarações de vontade. 

É imprescindível verificar precisamente o momento da formação dos 

contratos para examinar a existência dos requisitos do negócio jurídico no 

instante de sua celebração, tal como a norma pela qual o negócio será regido, 

caso haja uma nova disposição legal que trate do tema. 

 



3.2.1 Contratos de formação instantânea por comunicação indireta através da 
telemática 

 

De acordo com a autora supra são aqueles “em que entre a oferta e a 

aceitação há apenas um tempo real, ou melhor, um lapso temporal necessário 

para que a oferta seja aceita, sem que haja qualquer ato como contraproposta 

ou qualquer negociação. ” 

É o caso do contrato intersistêmicos, conforme classificação quanto a 

aplicação do computador, no qual não há qualquer negociação intermediária na 

celebração do mesmo. É celebrado de forma momentânea e automática. 

Também se enquadram nesta classificação os contratos simultâneos, 

quando, por exemplo, se envia proposta com todos os termos pré-constituídos 

e subsequentemente efetiva-se pela imediata aceitação do contratante. 

 

3.2.2 Contratos de formação “exintervallo” realizados por comunicação indireta 
através de telemática 

 

De acordo com a autora supra, considera-se como contrato contratos 

de formação “exintervallo” realizados por comunicação indireta através de 

telemática quando na formação “houver um tempo considerável entre a oferta e 

a aceitação, por não ser esta imediata, já que o oblato resolve pensar sobre o 

negócio que lhe foi proposto via internet.”.(2003, p. 205-18) 

Não há aqui, diferentemente da classificação anterior, a imediatidade 

na celebração do contrato eletrônico, ou seja, o intervalo entre a oferta e a 

declaração de vontade do contratante é considerável ao ponto de afastar a 

imediatidade, porém não há uma negociação bilateral sobre os termos 

impostos ao contrato. 

São exemplos comuns a celebração via e-mail, no qual há troca de 

mensagens entre os contratantes, impulsionando certa reflexão sobre a 

contratação e os termos do negócio. 

Enquadram-se, aqui, os contratos interpessoais com intervalo entre a 

declaração de uma parte e a recepção de outra 

 



3.2.3 Contratos de formação “exintervallotemporis” 

 

De acordo com a autora supra, são que abrangem “[...] oferta, 

negociação e a aceitação, visto existir um tempo para reflexão em que as 

partes trocam propostas, pois suas decisões requerem negociações 

intermitentes.”. 

Frise-se que nos contratos que se enquadram a esta classificação são 

aqueles mais complexos, que requerem uma negociação mais duradoura entre 

as partes, no qual instituem bilateralmente todos os termos e aspectos do 

contrato. 

Nesta, a manifestação de vontade nos contratos não é pré-constituída, 

vai-se aperfeiçoado aos poucos.  

Vê-se cristalinamente a diferença entre as outras classificações, 

destacando-se a existência de prolongada negociação até que o contrato 

esteja finalmente celebrado entre as partes. 

Cita-se como exemplos os acordos preliminares (documentos 

preparatórios do contrato definitivo que fixam acordos parciais, pontos já 

negociados sobre elementos essenciais e fins do contrato), as cartas de 

conforto (comuns entre negociações sobre mútuo ou financiamento com 

bancos), os acordos de segredo (que podem ser objetos de cartas de intenção 

com a intenção de preservar segredos que possam ser dividendos a uma das 

partes no decorrer da negociação) 

Destaca-se que no decorrer da negociação contratual do contrato “ex 

intervalotemporis”, caso haja eventual ruptura, incide-se a responsabilidade 

civil, quando, por exemplo, no decorrer da negociação estiver sido estipulado o 

pagamento de custos de viagens internacionais, custos de projeto, etc. 

 

3.3 QUANTO AOS CONTRATANTES 

 

Ponderoso destacar o entendimento do ínclito 

Scherkerkewitz(2013)que aduz, in verbis: 

 



O contrato formado por meio eletrônico pode se dar entre pessoas 
que estão na mesma localidade (cidade) ou por pessoas que estão 
em países diferentes, mas certamente não estão no mesmo ambiente 
físico. (SCHERKERKEWITZ, 2013, p. 109) 

 

A doutrina majoritária entende que os contratos celebrados por via 

eletrônica são todos considerados entre ausentes, haja vista que os 

contratantes indubitavelmente se encontram em ambiente físico diverso um do 

outro. 

Porém, a doutrina divergente, propõe a possibilidade de contratação 

entre presentes no meio eletrônico, com fulcro no inciso I, do art. 428 do 

Código Civil, quando a comunicação eletrônica é imediata, semelhante à 

telefônica: 

 

Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: 

I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente 
aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por 
telefone ou por meio de comunicação semelhante;(grifou-se) 

 

Para Luiz Guilherme Loureiro(2002, p. 169), a proposta via internet 

deve ser considerada entre presentes, uma vez que a troca de palavras se 

opera em tempo real. 

Por derradeiro, Paulo Nader(2016) conclui que: 

 

Se houve hiato entre as mensagens, como nas enviadas por e-mail, a 
proposta há de ser considerada entre ausentes (v. item 204). Quando 
o diálogo se processa em tempo real, para os efeitos do art. 428, I, do 
Código Civil, os contraentes devem ser considerados pessoas 
presentes. (NADER, 2016, p. 99) 

 

3.4 CONTRATOS ELETRONICOS INTERNACIONAIS 

 

Conceitua-se o contrato internacional como aquele em que os atos 

jurídicos, a nacionalidade dos contratantes ou o domicilio/localização destes, 

predispuserem a aplicação de mais de um sistema jurídico de países diversos. 

Sabe-se que contrato internacional eletrônico nada mais é que o 

contrato internacional tradicional celebrado no meio ambiente virtual. 



Ocorre que surgem impasses quanto à correta aplicação dos sistemas 

jurídicos a cada qual relação contratual, visto a falta de normatização dos 

contratos eletrônicos internacionais. 

O §2° do artigo9º da Lei Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

dispõe sobre aplicação da lei para reger as obrigações resultantes de contratos 

internacionais: 

 

Art. 9º. Para qualificar e reger as obrigações aplicar-se-á a lei do país 
em que se constituírem. 

§ 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar 
em que residir o proponente. 

 

Portanto o parâmetro para definir a competência para disciplinar a 

relação contratual é o domicílio do proponente. 

Nessa lógica, Fernanda Piva(2008, p. 28)conclui que “de acordo com a 

LICC, a obrigação contratada entre ausentes será regida pela lei do país onde 

residir o proponente, não importando o momento ou local da celebração 

contratual, aplicando-se a lei do lugar onde foi feita a proposta.” 

Notadamente, é predominante a relação de consumo na contratação 

eletrônica, em virtude da abundância de propagandas consumeristas que 

circulam no ambiente virtual e de consumidores predispostos a comprar 

através da internet, valendo-se da facilidade deste meio. 

Nesse sentido Formaggi(2015)leciona: 

 

Como o comércio eletrônico internacional abrange legislação de dois 
ou mais estados, se evidencia uma insegurança jurídica causada pela 
lacuna legislativa internacional e, ainda, uma maior vulnerabilidade 
dos consumidores brasileiros nas transações internacionais. Assim, 
há a necessidade de uma proteção especial. (FORMAGGI, 2015, p. 
04) 

 

Hilário de Oliveira(2000)diverge sobre a competência jurisdicional, 

esclarecendo que: 

 

Nos contratos eletrônicos internacionais feitos por comunicação 
indireta, o juízo competente será o do país de destino da mercadoria, 
e este, no local de aceitação, além da oitiva das testemunhas que 
acompanharam a negociação, pode-se valer da assistência e da 



perícia de um técnico de informática, para auferir a autenticidade do 
documento transmitido. (DE OLIVEIRA, 2000, p. 59) 

 

Surgem então o princípio do locusregitactum(a lei do lugar rege o ato) 

segundo o qual a forma extrínseca ou relativa à prova dos atos jurídicos deve 

ser regida pelas leis do lugar onde eles se celebram, qualquer que seja a 

nacionalidade dos estipulantes. 

Contudo, a doutrina diverge quanto a aplicação imperativa ou 

facultativa deste princípio pelos países. Hoje, alguns países adotam o critério 

facultativo, outros o imperativo. 

Diniz (2000)define que: 

 

No comércio eletrônico internacional não há como aplicar o 
locusregitactum, por ser difícil a determinação do lugar da 
constituição do contrato feito via Internet, uma vez que a 
manifestação da vontade se opera mediante registro em meio virtual. 
Daí a norma do art. 9º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro prescrever que a obrigação contratual se reputará 
constituída no local em que residir o proponente, pouco importando o 
momento e o lugar da sua celebração, regendo-se pelas leis do país 
em que se situar o estabelecimento eletrônico. (DINIZ, 2000, p. 677) 

 

Portanto, vislumbra-se a complexidade para definir a competência 

disciplinar do contrato eletrônico internacional, haja vista que o 

estabelecimento eletrônico do proponente pode divergir em relação à 

residência (sede) física. 

  



4PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

Como fora exposto no primeiro capítulo, os princípios gerais do Direito 

Contratual são aplicados à contratação eletrônica. Porém, existem princípios 

específicos que regem tais contratos e, por não haver muitas leis disciplinando 

o tema, os princípios se revestem de uma importância ainda maior, já que são 

eles que darão suporte para a criação de uma legislação específica no Brasil. 

Notadamente, como já exposto nos tópicos passados do presente 

trabalho, as regras e princípios a teoria geral dos contratos aplicam-se aos 

contratos eletrônicos, eis que se diferencia apenas quanto a técnica de 

contratação. 

Ocorre que, por tratar-se de contrato celebrado por técnica totalmente 

diversa dos demais contratos tradicionais, imperioso destacar alguns princípios 

específicos que regem e “normatizam” a celebração dos contratos eletrônicos, 

que suprem a lacuna legislativa específica da contratação eletrônica. 

Diante do exposto, consoante ao que a seguir desenvolve, nota-se a 

essencialidade dos princípios do contrato eletrônico. 

 

4.1 PRINCIPIO DA EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL 

 

Em suma, um contrato celebrado pelo meio eletrônico deve possuir os 

mesmos efeitos que um contrato comum no campo jurídico. Não há diferenças 

quanto aos efeitos jurídicos dos contratos eletrônicos e tradicionais. O fato de o 

contrato ser celebrado através do meio virtual não afasta sua validade jurídica, 

devendo as leis ser as mesmas aplicadas aos contratos tradicionais. 

Também por este prisma é o entendimento deAbdo Dias da Silva 

Neto(2008), que perfilha o mesmo pensar, ao asseverar que: 

 

[...] aqui se verifica que existe a vedação de qualquer diferenciação 
entre os contratos clássicos, com suporte físico tangível 
imediatamente representativo (contrato de papel), e os contratos pela 
internet, com suporte virtual intangível mediatamente representativo 
(eletrônico), assim sendo é impossível de ser o contrato virtual 
considerado inválido, por ter sido celebrado eletronicamente. (SILVA 
NETO, 2008, p. 03) 



 

O art. 5º da Lei Modelo Da UNCITRAL sobre o comércio eletrônico, em 

consonância com este princípio, dispõe que: 

 

Artigo 5º. Não se negarão efeitos jurídicos, validade, ou eficácia à 
informação pela simples razão de que não esteja contida na própria 
mensagem de dados destinada a gerar tais efeitos jurídicos, mas que 
a ela meramente se faça remissão naquela mensagem de dados. 

 

 

4.2 PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE E DA PERENIDADE DAS NORMAS 
REGULADORAS DO AMBIENTE DIGITAL 

 

Oportuno trazer à baila o entendimento deLeal (2007, p. 91) que 

obtempera que“as normas devem ser neutras para que não constituam em 

entraves ao desenvolvimento de novas tecnologias e perenes no sentido de se 

manterem atualizadas, sem necessidade de serem modificadas a todo 

instante.” 

Destarte, tal princípio reconhece o constante avanço tecnológico que 

reflete nas técnicas de celebração contratual. Nota-se que a cerca de trinta 

anos atrás o contexto da contratação eletrônica era absolutamente distinto da 

atualidade. 

Não se presumia que a contratação eletrônica alcançaria tamanha 

proporção como se visualiza na contemporaneidade. Logo a necessidade da 

aplicação do princípio em questão. 

Nesse mesmo sentido Souza (2012, p. 11)conclui que “A futura 

legislação deverá permanecer aberta a novas descobertas, sem, contudo 

precisar ser recriada toda vez que houve um avanço na tecnologia, devendo, 

portanto, ser flexível para comportar as mudanças jurídicas.” 

 

4.3 PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMAS 
JURÍDICAS EXISTENTES AOS CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 

Souza (2012, p. 11), sobre o princípio da conservação, ostenta que: 



O Direito não pode deixar sem solução as diversas situações jurídicas 
que ocorrem no nosso dia-a-dia, desta forma, como os contratos 
eletrônicos guardam todas as características básicas do contrato 
comum, a eles devem ser aplicadas as normas a esses relativas. 
(SOUZA, 2012, p.11) 

 

As espécies de contratos tradicionais preexistentes reger-se-ão pelas 

normas próprias. Não deixarão de ser submetidos à regulação dos contratos 

tradicionais pelo fato de serem efetivados no meio ambiente virtual. 

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento do 

eminenteJorge Lawand(2007)que assevera: 

 

Os elementos essenciais do negócio jurídico – consentimento e 
objeto, assim como suas manifestações e defeitos, além da própria 
tipologia contratual preexistente, não sofrem alteração significativa 
quando o vínculo jurídico é estabelecido na esfera do comércio 
eletrônico. (LAWAND, apud LEAL, 2007, p. 92) 

 

Entretanto, é inconteste a necessidade de criação de lei específica a 
fim de criar segurança jurídica. Ocorre que, conforme Ramos (2012, p. 19) se 
“[...] fossem promulgadas leis específicas regulamentando os contratos 
eletrônicos, estas deveriam estar em conformidade com as normas e princípios 
do direito contratual [...]” servindo como complementação às normas 
preexistentes. 

 

4.4 PRINCÍPIO DA CONFIANÇA 

 

O princípio da confiança é indubitavelmente um dos mais ponderáveis 

princípios orientadores dos contratos eletrônicos, eis que se trata de 

contratação à distância, ampliando consequentemente a insegurança jurídica 

entre os contratantes. 

O princípio da confiança pressupõe o dever de cuidado entre os 

contratantes. Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o excelente 

magistério de Zaffaroni (1999), que assevera: 

 
Um dos critérios para determinar a medida do dever de cuidado no 
caso de atividades compartilhadas, desenvolvido na jurisprudência 
alemã, é o do “princípio da confiança”, segundo o qual é conforme ao 
dever de cuidado a conduta do que confia em que o outro se 
comportará prudentemente, até que não tenha razão suficiente para 



duvidar ou crer o contrário. Este princípio foi tratado por diversos 
autores e a casuística a respeito é enorme, havendo sido restringido 
pela jurisprudência enquanto ao trânsito a respeito da conduta que 
não haja violado o dever de cuidado. (ZAFFARONI, 1999, p. 402-03) 

 

Os contratantes, na maioria nas relações consumeristas, são 

constantemente induzidos por propagandas em massa, muitas vezes 

enganosas, levando-os ao erro. 

Não obstante, as partes, no momento da celebração, submetem-se aos 

riscos advindos da utilização do meio ambiente virtual, razão pela qual devem 

averiguarinformações essenciais, como a identificação e localização do 

ofertante, a segurança dos dados repassados para os pagamentos eletrônicos, 

e a proteção à privacidade de dados pessoais. 

Os contratantes devem confiar na postura da parte adversa, 

presumindo que as obrigações serão adimplidas na vinculo criado. A 

declaração de vontade é advinda da confiança entre os contratantes, que 

reciprocamente confiam um no outro. 

Ocorre que as partes devem declarar suas vontades para a celebração 

do contrato e para que se efetive é necessário a confiança mútua. 

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Vencelau 

(2003) que aduz, in verbis: 

 

Prevalece a declaração sobre a vontade, pois o declarante tem de 
arcar com o ônus da confiança que desperta nos outros com a 
declaração, sendo que a má-fé do declarante outorga a excepcional 
predominância da vontade sobre a declaração. (VENCELAU, 2003, p. 
189) 

 

Os contratantes também devem confiar no objeto do contrato do qual 

se espera e não só no vínculo contratual. Também por este prisma é o 

entendimento do respeitável Sergio Cavalieri Filho(2008), que perfilha o mesmo 

pensar, ao asseverar que: 

 

Confiança é a credibilidade que o consumidor deposita no produto ou 
no vínculo contratual como instrumento adequado para alcançar os 
fins que razoavelmente deles se espera. Prestigia as legítimas 
expectativas do consumidor no contrato. (FILHO, 2008, p. 185) 

 



No entanto, o diploma consumerista confere ao consumidor final o 

direito ao arrependimento, instituto que será desenvolvido ao longo do presente 

trabalho, criado para proteger o consumidor da confiança excessiva sobre as 

falsas especificações do produto. 

 

  



5SEGURANÇA NOS CONTRATOS ELETRONICOS 
 

A ilustre doutrinadora Ana Paula(2001) assevera que: 

 

O problema principal no que se refere à conclusão de contratos 
eletrônicos está na falta de segurança na internet. Os preceitos legais 
aplicáveis do Direito Brasileiro não se prestam a regulamentar 
adequadamente o uso da assinatura digital, como também deixa em 
aberto a questão da validade jurídica de documentos assinados 
digitalmente. A ausência de legislação nessa área contribui 
imensamente para minar a confiança do usuário de internet brasileiro 
nesta nova tecnologia, o que impede o desenvolvimento do comércio 
eletrônico no país. A necessidade de leis claras e adequadas 
disciplinando o assunto é premente. (CARVALHO, 2001, p. 153) 

 

A seguir expõem-se alguns métodos desenvolvidos para garantir a 

segurança na contratação eletrônica, que se tornam cada vez mais essenciais, 

diante da má-fé de terceiros no ambiente virtual. 

 

5.1 SITES DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO 

 

O site de intermediação de pagamento fornece a seus usuários serviço 

cuja finalidade precípua é evitar que o dinheiro utilizado em negociações se 

perca, conferindo segurança às transações realizadas, evitando atuação de 

terceiros de má fé.  

Tal serviço é prestado por meio da criação de uma “conta” para o 

comprador e outra para o vendedor cadastrado no serviço. Dessa forma, o 

comprador paga o valor avençado com o vendedor ao site de intermediação, 

que, por sua vez, retém tal valor e emite um aviso ao vendedor para que este 

entregue a mercadoria ao comprador. 

Ou seja, o site realiza a intermediação da relação comercial, para 

dessa forma, oferecer maior segurança a seus usuários e às compras 

realizadas pela internet e por outros meios em geral. 

De fato, a realização da compra de um produto utilizando o serviço 

prestado pelo site de intermediação oferece maior segurança à avença 

celebrada, tendo em vista que impede a atuação de “empresas fantasmas”, e 



ainda, protege os dados bancários e número do cartão de crédito dos usuários, 

que jamais são repassados aos vendedores. 

Frise-se que este é um serviço gratuito aos compradores, sendo certo 

que somente é cobrada taxa do comprador caso este opte por parcelar o valor 

devido pela compra realizada, tendo em vista que o ônus por tal parcelamento 

é suportado pelo próprio site.  

Feitas estas observações, conclui-se que a finalidade do serviço é a de 

criar ambiente de segurança, tanto para vendedores quanto para compradores, 

de sorte que as negociações não impliquem em perda do dinheiro pelo 

comprador ou do produto pelo vendedor. 

Esse é o entendimento de Fontes (2015) que assevera: 

 

Uma vez que realiza a intermediação entre o vendedor e o 
consumidor, há legitimidade dos sites para responderem pelo 
insucesso das compras on-line. 

Afinal, o consumidor confiou que estava negociando com um 
vendedor idôneo, bem como nas informações e orientações 
fornecidas para realizar a sua compra pela internet, razão pela qual 
os sites devem responder pela falha no serviço prestado. (FONTES, 
2015, p. 01) 

 

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está 
estatuída no art. 14 do diploma consumerista e surge da violação de um dever 
de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. 

 

5.2 ASSSINATURA DIGITAL 

 

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 89)“um dos 

grandes problemas com que se defronta o comércio eletrônico diz respeito à 

autenticidade dos documentos. ”, razão pela qual tornou-se necessária a 

utilização de assinaturas eletrônicas para autenticar os documentos 

eletrônicos. 

O autor supramencionado leciona sobre as categorias que compõem a 

assinatura eletrônica: 

 



Na categoria de assinaturas eletrônicas podem-se enquadrar vários 
tipos diferentes de processos técnicos, que precisam dos meios 
informáticos para serem aplicados, como, por exemplo: código 
secreto, assinatura digitalizada, assinatura digital (criptográfica), 
criptografia com chave privada (simétrica, com utilização de uma 
senha comum), criptografia com chave pública (assimétrica, com 
utilização de uma senha ou chave privada). (GONÇALVES, 2011, p. 
729) 

 

De acordo com o Projeto de Lei n. º 6.744, DE 2016,“assinatura ou 

firma digital é um método de autenticação de informação digital tipicamente 

tratada como substituta à assinatura física, sendo que é utilizada quando não 

existe a necessidade de ter uma versão em papel dos documentos. ” 

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento do 

preclaromestreGarcia Júnior(2001)que obtempera: 

 

A assinatura digital pode ser conceituada como o processo de 
assinatura eletrônica baseado em sistema criptográfico assimétrico 
composto por um algoritmo ou série de algoritmos, mediante o qual é 
gerado um par de chaves assimétricas exclusivas e 
interdependentes, uma das quais privada ou outra pública, e que 
permite ao titular usar a chave privada para declarar a autoria do 
documento eletrônico ao qual a assinatura é aposta em concordância 
com o seu conteúdo, e ao declaratório usar a chave pública para 
verificar se a assinatura foi criada mediante o uso correspondente da 
chave privada e se o documento eletrônico foi alterado depois de 
aposta a assinatura. (GARCIA JUNIOR, 2001, p. 59) 

 

Quando utilizada para assinar documentos garante validade jurídica, 

assim como a assinatura manuscrita. 

Imperioso esclarecer que, diferente da assinatura digital, a assinatura 

manuscrita digitalizada não têm validade jurídica, pois se trata de reprodução 

de imagem da assinatura, dificultando a veracidade da mesma, tendo em vista 

que não tem firma digital juridicamente relevante e pode ser reutilizada em 

outros documentos através de mecanismos de edição de imagem. 

De acordo com Da Silva (2015, p. 18) a assinatura digital “[...] nunca é 

posta em dois documentos distintos, isto é, cada documento possuirá de forma 

individual a sua própria assinatura eletrônica. É como uma espécie de 

“impressão digital”. 

Importante salientar que qualquer alteração no documento, mesmo que 

ínfima, altera toda a cadeia autenticadora da assinatura digital, invalidando-a. 



Para que uma assinatura digital transmita eficácia àqueles que a 

utilizam, faz-se necessário alguns requisitos, que são:  

 

a) Autenticidade: Deve ser imitido por Autoridade Certificadora e 

deve ser criptografada, permitindo que cada documento possua sua 

própria assinatura digital, não havendo repetições; 

b) Integridade: Não pode ocultar-se com o tempo e deve tornar-se 

inválida no caso de qualquer modificação. 

c) Não Repúdio: Deve-se necessariamente garantir a autoria de 

quem a emitiu. 

 

O denominado certificado digital, obrigatoriamente emitido por 

Autoridades Certificadoras, é usualmente utilizado, como por exemplo, no 

peticionamento eletrônico para assinatura de documentos juntados aos 

processos eletrônicos. As assinaturas digitais podem ser armazenadas em 

tokens, dispositivos semelhantes ao pen-drive, ou em carteiras com chip. 

Nas lições de Regis Magalhães Soares De Queiroz(2001): 

 

A autenticação é provada por um certificado, formado por um 
conjunto de dados que vinculam a assinatura digital ea sua respectiva 
chave pública a uma determinada pessoa, identificada como 
proprietária das chaves, com base em registros, que devem ser 
mantidos pela autoridade certificadora em local seguro e salvo de 
adulteração. (QUEIROZ, 2001, p. 402-02) 

 

No Brasil, as autoridades certificadoras funcionam como um tipo de 

tabelião, autenticando assinaturas e fornecendo certificados digitais após 

processo de identificação. O ICP-Brasil é o órgão que regulamenta as já 

citadas Autoridades Certificadoras. 

Frise-se que para uma assinatura digital confie a devida credibilidade, a 

mesma deve possuir um certificado digital. 

 

 

 

 



5.3 DIREITO AO ARREPENDIMENTO 

 

Tendo em vista a preponderância da relação consumerista nas 

relações contratuais virtuais (relações B2C e C2C), tornou-se necessária a 

proteção do consumidor, notoriamente e reconhecidamente hipossuficiente em 

relação à parte adversa. 

Souza (2010)conceitua: 

 

O direito de arrependimento ou prazo de reflexão é um direito 
reconhecido ao consumidor, ou a quem for a ele legalmente 
equiparado, de poder se arrepender e voltar atrás da vontade que 
haja exprimido ao celebrar relação jurídica de consumo. (SOUZA, 
2010, p. 04) 

 

O direito ao arrependimento está disposto no código de defesa do 

consumidor como forma de garantir a segurança do consumidor celebrar 

contratos de compra e venda pela internet. 

É decorrente da obscuridade que o consumidor tem das 

especificidades do produto e serviço que comprou, haja vista que não tem 

contato direto com o objeto do contrato. 

Está disposto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que 

prevê o prazo de 7 dias para o exercício do direito, contado da data de 

recebimento do produto: 

 

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a 
contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou 
serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente 
por telefone ou a domicílio. 

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de 
arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente 
pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão 
devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. 

 

A doutrina é minoritária quanto à não aplicação do direito ao 

arrependimento aos contratos eletrônicos.  

Nesse mesmo sentido, há a posição do Fábio Ulhoa Coelho (2002) 

 



O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado 
ao comércio eletrônico, porque não se trata de negócio caracterizado 
fora do estabelecimento do fornecedor. O consumidor está em casa, 
ou no trabalho, mas acessa o estabelecimento virtual do empresário; 
encontra-se, por isso, na mesma situação de quem se dirige ao 
estabelecimento físico. (COELHO, 2002, p. 49) 

 

Entretanto, de acordo com Marinho (2010, p. 07), deve-se levar em 

consideração que o disposto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor 

não protege os consumidores contra “a chamada compra por impulso, em 

razão das políticas agressivas de marketing dos sites, mas sim do não contato 

físico com o produto a ser adquirido por intermédio de um monitor de 

computador, ou seja, sem contato com o produto no mundo real, às 

expectativas do consumidor podem ser frustrantes. ” 

Urge ressaltar que o exercício de tal direito deve ser obviamente 

exercido dentro dos limites principiológicos da boa-fé, com fulcro no art. 4º, III, 

do Código de Defesa do Consumido. 

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à bailaNewton de Lucca(2011), 

que relata um evento exemplificativo da má-fé no exercício do direito ao 

arrependimento: 

 

Argumentou-se sem nenhuma razão, que a ampla possibilidade de 
exercício do direito de arrependimento poderia dar margem a abusos 
por parte de consumidores destituídos de boa-fé. Aludia-se, então, à 
existência de caso concreto, ocorrido em São Paulo, em que o 
consumidor adquirira um automóvel importado, de alto luxo, pela 
internet. Convidado, pela própria programação do site da 
revendedora, a realizar o test-drive do veículo na empresa, o 
comprador se recusara a fazê-lo, conseguindo a entrega do bem em 
sua própria casa, após sucessivas “clicagens” indicativas da 
operação final de aquisição do automóvel. Depois de ter rodado com 
ele mais de mil quilômetros, optou por exercer o direito de 
arrependimento no último dia do prazo, exigindo a devolução do que 
havia pago. Tal exemplo, contudo – ainda que verídico -, é 
imprestável para dizer que a relação jurídica não foi de consumo e 
que a ela não se poderia aplicar a legislação consumerista. Contra-
argumentei, então, que, se a má-fé estivesse porventura 
caracterizada – o que, efetivamente, só poderia ser verificado após o 
cuidadoso exame do caso concreto -, aplicar-se-ia a norma 
principiológica, prevista no art. 4º, III, do Código de Defesa do 
Consumidor, segundo a qual os fornecedores e consumidores são 
obrigados a manter a mais estrita boa-fé na relação de consumo, 
afastando-se, em razão disso, a aplicação do art. 49. (LUCCA, 2011, 
p. 109-10) 



 

De acordo com Nogueira (2011, p. 05) o principal problema é que o 

direito de arrependimento é “irrestrito e incondicionado, pois independe da 

existência de qualquer motivo que o justifique, ou seja, no íntimo o consumidor 

pode até ter suas razões para desistir, mas elas não precisam ficar 

evidenciadas nem tampouco explicitadas”, razão pela qual é dificultoso 

caracterizar a má-fé. 

Nota-se também a dificuldade da aplicação do direito ao 

arrependimento no que tange aos contratos que têm como objeto a aquisição 

de produtos digitais, tais como programas ou documentos eletrônicos. Veja-se 

que nesses casos, o consumidor, ao exercitar o direito ao arrependimento, já 

incorporou o produto ao seu sistema ou já o utilizou integralmente. 

Nesse raciocínio, Marinho (2010) preleciona, de modo esclarecedor, no 

sentido de que: 

 
Embora para a maioria dos doutrinadores, não há discussão acerca 
da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos contratos 
eletrônicos, em se tratando de downloads, deve-se este está 
inteiramente subordinado à boa-fé objetiva prevista no art. 4º, III do 
Código de Defesa do Consumidor, pois uma vez efetuado o 
download, o bem já está incorporado ao seu patrimônio, está gravado 
no HD (Hard Disc). (MARINHO, 2010, p. 09) 

 

Assim, tratando-se de produtos digitais, é necessária a prévia e 

suficiente informação como modo de prevenção do posterior arrependimento. 

Deste modo, destaca-se como método eficaz o fornecimento de “versões 

demo” ou “degustações”, como forma do comprador conhecer previamente o 

produto. 

Destarte, considerando a origem e o contexto histórico do instituto em 

discussão, não deve ser garantido o direito de reflexão a todo e qualquer ato de 

consumo realizado fora do estabelecimento físico, mas apenas nas hipóteses 

de assegurar ao consumidor a aquisição consciente. 

 

  



6 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

É notório que a celebração contratual eletrônica é uma prática recente, 

haja vista que se iniciou após avanço da tecnologia que permite a celebração 

contratual eletrônica de forma simples. 

Nesse passo, impende destacar o entendimento do ínclito 

Nader(2016)que aduz, in verbis 

 

Determinados tipos de negócios, quando se generalizam e ganham 
intensidade no tráfico jurídico, devem necessariamente ser objeto de 
disciplina legal. A doutrina e a jurisprudência preparam as condições 
básicas para a criação de tipos contratuais a serem consagrados nos 
códigos. Antecedendo, ainda, à criação legislativa, estão os 
chamados usos e costumes, que vão se formando, engenhosamente, 
por obra dos que participam dos atos negociais. Os fatos sociais 
antecedem a lei. Os contratos eletrônicos, que estão na ordem do dia, 
são um exemplo disto. (NADER, 2016, p. 82) 

 

A insuficiência de legislação específica sobre contratação eletrônica 

acarreta inúmeros conflitos entre as partes contratantes, no que diz respeito à 

proteção, a manifestação de vontade, a identificação das partes, bem como a 

privacidade de dados, cotidianamente ameaçada por indivíduos com má fé no 

ambiente virtual, geralmente identificados como hacker e crackers. 

Se o Código Civil de 2002 não dispõe sobre os contratos 

eletronicamente firmados, pelo menos não os proíbe. Pelo art. 225, reconhece 

como prova a reprodução eletrônica de fato, desde que a parte adversa não se 

contraponha. 

Maria Helena Diniz(2008, p. 758) assevera que “não vislumbramos no 

nosso Código Civil qualquer vedação legal à formação do contrato via 

eletrônica, salvo nas hipóteses legais em que se requer forma solene para a 

validade e eficácia negocial.” 

A autora supra ainda diz que  

 

As ofertas nas homepages (em sites) constituem modalidades de 
oferta ao público (CC, art.429) e seguem as normas dos arts. 427 e 
428 do Código Civil, e uma vez demonstrada a proposta e a 
aceitação, p. ex., pela remessa do número de cartão de crédito ao 
policiante, o negócio virtual terá existência, validade e eficácia. 
(DINIZ, 2008, p. 758) 



 

Dado o interesse da comunidade científica de todos os países, os 

aspectos que envolvem o Direito Internacional têm sido objeto de estudos por 

organismos e associações mundiais. A Comissão das Nações Unidas para o 

Comércio Internacional (UNCITRAL) propôs a Lei Modelo sobre Comércio 

Eletrônico, aprovada pela Assembleia Geral de 30 de janeiro de 1997. 

 

  



7 A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DOS CONTRATOS 
VIRTUAIS 

 

Responsabilidade pode ser compreendido como a origem de uma 

obrigação de ressarcimento pela criação de dano ocasionado a outrem, seja 

por conduta omissiva ou comissiva. 

Contudo a responsabilidade fraciona-se em duas espécies: 

responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual. 

Sobre responsabilidade civil contratual, merece ser trazido à baila o 

conceito dorespeitável Nelson Nery Junior(2013) que obtempera: 

 

Por responsabilidade contratual se entende a consequência jurídica 
de o obrigado cumprir o contrato (negócio jurídico bilateral), 
adimplindo a obrigação que dele deriva, entregando o devedor a 
prestação devida (de dar, de fazer, de não fazer) ao credor e 
cumprindo, ambas as partes, com perfeição, os deveres anexos de 
conduta decorrentes desse vínculo obrigacional, que a todos une e 
obriga. O descumprimento por qualquer das partes das obrigações 
que decorrem do contrato, se lhes importar dano, implica a imputação 
daquele que se conduziu de maneira contrária ao esperado pelo 
negócio, impondo-se lhe o dever de indenizar o lesado na proporção 
da perda que causou. (JUNIOR, 2013, p. 75) 

 

A responsabilidade contratual advém do descumprimento de um 

negócio jurídico previamente avençado entre as partes. 

Encontra-se fulcro no Código Civil de 2002, no art. 389: 

 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e 
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 

 

A responsabilidade contratual pode decorrer de período anterior à 

celebração do contrato, tal como período posterior ao cumprimento do 

pactuado.  

Porém deve-se determinar o tipo de responsabilidade contratual em 

cada espécie de relação contratual eletrônica, posto que são reguladas por 

disposições normativas distintas. 

 



7.1 RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ CONTRATUAL E PÓS CONTRATUAL 

 

Previamente, Nery (2008, p. 506) assevera que “as partes devem 

guardar a boa-fé, tanto na fase pré contratual, das tratativas preliminares, como 

durante a execução do contrato, e, ainda, depois de executado o contrato. ” 

O art. 422 do Código Civil compreende as tratativas preliminares, bem 

como as obrigações pós contratuais: 

 

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé. 

 

Portanto os entabulantes respondem por fatos pré e pós contratuais, 

quando os fatos forem considerados violadores do princípio da boa-fé e da 

função social do contrato. 

Para a configuração da responsabilidade pré contratual é necessário 

que as partes já tenham se aproximado anteriormente, gerando expectativas e 

prejuízos. 

Nesse raciocínio, o festejado Gagliano (2003) preleciona, demodo 

esclarecedor: 

 

Com efeito, para caracterizar a responsabilidade civil contratual, faz-
se mister que a vítima e o autor do dano já tenham se aproximado 
anteriormente e se vinculado para o cumprimento de uma ou mais 
prestações, sendo a culpa contratual a violação de um dever de 
adimplir, que constitui justamente o objeto do negócio jurídico, ao 
passo que, na culpa aquiliana, viola-se um dever necessariamente 
negativo, ou seja, a obrigação de não causar dano a ninguém.  
(GAGLIANO, 2013, p. 19-20) 

 

Assim, “a responsabilidade pré contratual não decorre do fato de a 

tratativa ter sido rompida e o contrato não ter sido concluído, mas do fato de 

uma das partes ter gerado à outra, além da expectativa legítima de que o 

contrato seria concluído, efetivo prejuízo material. [...].” (STJ, 3ª T. REsp 

1.51.065/AM, j. 21.02.2013, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 

27.02.2013) 



Sobre a responsabilidade Pós contratual, Gangliano (2012) assevera 

que: 

 

A pós-eficácia das obrigações constitui portanto um dever lateral de 
conduta de lealdade, no sentido de que a boa-fé exige, segundo as 
circunstâncias, que os contratantes, depois do término da relação 
contratual, omitam toda conduta mediante a qual a outra parte se 
veria despojada ou essencialmente reduzidas as vantagens 
oferecidas pelo contrato. Esses deveres laterais de lealdade se 
consubstancializam primordialmente em deveres de reserva quanto 
ao contrato concluído, deveres de segredo dos fatos conhecidos em 
função da participação na relação contratual e deveres de garantia da 
fruição pela contraparte do resultado do contrato concluído. 
(GANGLIANO, 2012, p. 260) 

 

O diploma consumerista, por exemplo, prevê a responsabilidade civil 

pós-contratual, nos artigos que dispõem sobre a garantia legal, impondo ao 

fornecedor de serviços e produtos a obrigação de sanar o vício sobre o objeto 

do contrato avençado entre as partes. 

 

7.2. DAS RELAÇÕES JURIDICAS VIRTUAIS 

 

O entendimento doutrinário reconhece a existência de três espécies de 

relações jurídicas virtuais: O Business to Business (B2B) ou negócios entre 

empresas; O Business to Consumer (B2C) ou negócios entre particulares no 

âmbito da construção civil; e o Business to Government (B2G) ou negócios 

entre fornecedores e consumidores. 

Apesar de o ambiente virtual propiciar os mais variados tipos de 

contratos, públicos e privados, como, por exemplo: negócios entre empresas 

(B2B - business to business) e entre particulares no âmbito da contratação civil 

(C2C - consumer to consumer), sem dúvida a grande massa de negócios 

eletrônicos são entre fornecedor e consumidor (B2C - business to consumer). 

 

 

 

 



7.2.1 Business to business (B2B) 

 

 

As relações jurídicas virtuais B2B (business to business)são aqueles 

que envolvem duas ou mais pessoas jurídicas distintas, consideradas 

empresárias, em relação de igualdade. 

São progressivamente comuns nos chamados marketplaces, locais 

virtuais de intermediação entre empresas. 

Nesta espécie de relação contratual aplicam-se as disposições 

pertencentes ao Código Civil. 

O desenvolvimento das mais diversas plataformas tecnológicas de 

negociação em tempo real se iniciou em decorrência desta espécie de relação 

contratual virtual para atender a demanda das grandes empresas, que 

necessitavam da interação do grupo econômico para a constante troca de 

informações e negociações em conjunto. 

Ressalta-se que nesta espécie de relação contratual celebram-se as 

mais diversas espécies de contrato eletrônico, por mais que a compra e venda 

seja a mais comum. 

Não obstante haver a ideia de igualdade entre as partes da relação 

contratual, é comum existir a hipossuficiência de uma das partes em relação a 

outra. Como por exemplo, uma relação comercial entre uma transnacional e 

uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Nestes casos é excepcional 

e perfeitamente cabível a aplicação do diploma consumerista para proteger a 

parte mais vulnerável. 

Dessa maneira, nas relações B2B, existem duas hipóteses da 

aplicação da lei ao caso concreto: 

 

a) Se presente a relação igualitária entre os negociantes, deve-se 

aplicas as normas do Direito Civil, nos limites de suas peculiaridades;  

 

b) Se presente a hipossuficiência de uma das partes em relação a(s) 

outra(s), tendo em vista a magnitude econômica, aplicam-se algumas 



disposiçõesdiploma consumerista, naquilo que couber, nos limites de 

suas peculiaridades. 

 

Assim, na relação Business to Business a responsabilidade civil é 

subjetiva, quando não se configura a hipossuficiência das relações de 

consumo, que se configurada, aplicam-se as regras da relação B2C. 

Acerca da responsabilidade civil Squarcini (2005) aduz que: 

 

Assim, ao falarmos de responsabilidade civil aplicada a este ramo das 
relações comerciais cibernéticas, trataremos de seu sentido genérico, 
ou seja, da responsabilidade civil subjetiva, em que, não se 
configurando a hipossuficiência das relações de consumo, tampouco 
a Teoria do Risco da Atividade (artigo 927, parágrafo único do Código 
Civil de 2002), a responsabilização civil somente será procedente 
mediante a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa, 
pressupostos que devem estar presentes em qualquer ação de 
indenização cível que não envolva "risco para os direitos de outrem". 

Devemos mencionar, ainda, a existência de circunstâncias 
excludentes de responsabilidade civil, quais sejam: culpa exclusiva da 
vítima, caso fortuito e força maior, em que, para estas duas últimas 
circunstâncias, a figura da inevitabilidade, mais que a da própria 
imprevisibilidade, adquire importância fundamental.  

Para as relações B2B, vale enfatizar que as excludentes eliminam a 
possibilidade de se responsabilizar alguém civilmente, na medida em 
que afastam o nexo causal, com a ressalva de eventual 
comportamento inferior ao do "internauta médio", como por exemplo, 
a adoção de um sistema de segurança (firewall) defasado, momento 
em que a invasão de terceiro (caso fortuito) deixa de assim ser 
considerado já que previsível quando as pastes negligenciam a 
segurança de seus programas. Por isso, mesmo dentro da 
excludente, responderá a parte negligente. (SQUARCINI, 2005, p. 03) 

 

Logo, na relação Business to Business a responsabilidade civil 
contratual é subjetiva, quando não se configura a hipossuficiência das relações 
de consumo, que se configurada, aplicam-se as regras da relação B2C. 

 

7.2.2 Business to consumer (B2C) 

 

Acerca da lacuna legislativa reguladora da presente relação contratual 

virtual Bruno(2011)preleciona que: 

 



No âmbito do Direito Brasileiro, ainda não encontramos uma 
legislação específica, que venha as disciplinar o "business to 
consumer", assim entendemos que as relações jurídicas 
perfectibilizadas através da rede mundial de computadores, seguem 
os ditames previstos no Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei 
n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990), especialmente no que pertine 
ao disposto nos Incisos I a XIII, artigo 39, que em linhas gerais, onde 
são caracterizados os aspectos considerados como formas de 
práticas abusivas, que podem causar prejuízos incomensuráveis aos 
consumidores. (BRUNO, 2011, p. 12) 

 

As relações Business to Consumer (B2C) são aquelas baseadas nas 

relações de consumo entre fornecedor e consumidor. Sem dúvida a maioria de 

contratos eletrônicos são entre fornecedor e consumidor. 

O Código de Defesa do Consumidor de início, em seu artigo 2º define o 

consumidor, juntamente com os equiparados: 

 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de 
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações 
de consumo. 

 

Nota-se que esta espécie de relação virtual é regulada pelas normas 

do diploma consumerista. Por consequência, atribui-se aresponsabilidade civil 

objetiva ao fornecedor (“business”) de serviços ou produtos, conforme artigos 

12 e 14 do CDC. 

Ademais o artigo 18 do CDC atribui a responsabilidade solidária do 

fornecedor pelos vícios de quantidade. No que tange aos vícios redibitórios o 

diploma supramencionado prevê prazo decadencial diferenciado: 30 dias para 

coisas duráveis ou 90 dias para coisas não duráveis. 

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento do ilustre 

Araújo Neto(2011)que aduz: 

 

Por esta aplicabilidade do CDC, a responsabilidade do fornecedor (o 
“business”) é objetiva e solidária, ou seja, não depende de culpa, 
sendo necessário apenas o nexo causal entre o prejuízo do 
consumidor e o fornecimento do produto ou serviço, e contratual, 
decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais, ou 
extracontratual, por desrespeito às normas de natureza cogente de 
proteção ao consumidor. 



Assim, a responsabilidade por erro sobre o produto ou serviço, sobre 
seus modos de transporte ou prazos, apenas para citar os mais 
comuns, são de fácil identificação, sendo necessária somente a 
comprovação de prejuízo ao consumidor e o nexo causal deste 
prejuízo com o (mal) fornecimento do produto ou serviço. (NETO, 
2011, p. 07) 

 

O Código de Defesa do Consumidor prevê diversos privilégios ao 

consumidor a fim de deixa-lo em posição de igualdade com o “business”, como 

por exemplo, confere a possibilidade de inversão do ônus da prova, decorrente 

de eventual hipossuficiência do consumidor, ficando o fornecedor ou prestador 

de serviço com o ônus de provar a inexistência de obrigação de indenizar. 

Por fim, está presente na relação B2C a responsabilidade pré-

contratual do fornecedor (“business”), ou seja, o fornecedor está vinculado às 

declarações explicitadas antes da formação contratual, como por exemplo, a 

hipótese em que o fornecedor está adstrito a cumprir com a oferta que veiculou 

através de propaganda no meio ambiente virtual. 

É o que dispõe o art. 48 do CDC: 

 

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos 
particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo 
vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos 
termos do art. 84 e parágrafos. 

 

Por derradeiro, Sifuentes(2012)conclui que: 

 

As excludentes de responsabilidade civil para as relações de 
consumo devem ser analisadas considerando a Teoria do Risco da 
Empresarial, não sendo escusável o comportamento do consumidor 
inferior ao do "internauta médio". (SIFUENTES, 2012, p. 04) 

 

Assim, nas relações Business to Consumer a responsabilidade civil é 

objetiva, pela eventual hipossuficiência do consumidor, ficando o fornecedor 

com o ônus de provar a inexistência de obrigação de indenizar. 

 

 

 

 



7.2.3 Consumertoconsumer(C2C) 

 

As relações contratuais virtuais CONSUMER TO CONSUMER(C2C) 

são aqueles praticados entre pessoas físicas (consumidores), não havendo a 

interferência de empresa (“business”). 

No entanto, para facilitar a efetivação e fortificar a segurança 

contratual, pode haver a interferência de sites de intermediação de pagamento. 

Por mais que os sites de intermediação de pagamento sejam empreendidos 

por empresas especializadas, não interferem na relação contratual 

propriamente dita, apenas auxilia no modo de pagamento. 

Também não desnaturalizam as relações C2C quando os contratantes 

desfrutam de websites de anúncios classificados na Internet para tornarem 

públicas suas ofertas, como por exemplo, o conhecido “Mercado Livre”, ou até 

mesmo pelas redes sociais. Tal prática constitui mero meio de propaganda. 

As relações contratuais virtuais C2C são reguladas pelas normas civis 

e, portanto, a responsabilidade civil dos contratantes está disposta no mesmo 

ordenamento, salvo quando a pessoa física é equiparada à fornecedora (art. 3º 

CDC), hipóteses em que se aplicam as disposições do CDC. 

A propósito da responsabilidade civil contratual, faz-se mister trazer à 

colação o entendimento do eminenteAraújo Neto(2011) que assevera: 

 

A responsabilidade pela coisa, e pela sua entrega, inclusive vícios 
redibitórios, caracteres do objeto ou do serviço estranhos ao 
pactuado ou forma e prazo de entrega diferente do acordado, é toda 
daquele que a detém inicialmente, em regra, do vendedor (pois a 
regra é o contrato de compra e venda), a não ser que o contratante 
tenha sido comunicado destes defeitos ou divergências antes do 
recebimento do produto ou serviço, e com eles expressamente 
consentiu. (NETO, 2011, p. 16) 

 

Acerca da responsabilidade civil Oliveira (2012, p.37) destaca que os 

contratantes, nas relações C2C “não se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor contidos no CDC, tendo em vista que as relações 

C2C são realizadas por pessoas físicas que estão na mesma posição jurídica, 

devendo, portanto, ser adotado o Código Civil, e por consequência, a teoria 



subjetiva da responsabilidade civil, em que se deve comprovar a culpa do 

agente causador do dano.”. 

Ressalva-se ainda que o aderente ao contrato de adesão nas relações 

C2C é agasalhado pelo constante no art. 423 do códex civil, logo as cláusulas 

ambíguas ou contraditórias serão interpretadas de maneira mais favorável a si. 

 

7.2.4 Business to government (B2G) 

 

A relação contratual virtual business to government (B2G),é aquela 

exercida entre o ente pessoas jurídicas de direito público e empresas no meio 

ambiente virtual. Citem-se como exemplo, as compras pelo Estado através da 

internet por meio de pregões, licitações e tomada de preços. 

Conforme preleciona Araújo Neto (2011, p. 03), é ponderoso esclarecer 

que para a celebração de contrato eletrônico na relação B2G há de se verificar 

o princípio da primazia do interesse público, haja vista que as relações entre 

empresas e entes estatais são reguladas pelo direito administrativo, pois mexe 

com o interesse estatal, público, e não entre particulares. 

Portanto as regras que regem as relações B2G cabem ao direito 

administrativo. 

Nos contratos eletrônicos celebrados na relação business to 

governmentas pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente 

conforme expresso na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º: 

 

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 

Assim, nas relações Business to Government, temos a 

responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público. Quando 

verificada a posição de “consumidor fornecedor”, aplicam-se as regras da 

relação B2C. 

 



 

7.3 RESPONSABILIDADE DOS SITES DE INTERMEDIAÇÃO 

 

Como já conceituado, os sites de intermediação de pagamento 

dispõem de serviço garantidor de segurança de transações comerciais, 

minimizando os riscos de operações financeiras e de má-fé de terceiros. 

Por mais que os sites intermediadores de pagamento forneçam alguns 

serviços grátis, eventualmente auferem vantagem econômica por intermediar 

certas transações entre os contratantes, interferindo na relação contratual.  

Os contratantes, geralmente consumidores, ao usufruírem dos serviços 

de intermediação de pagamento, confiam no serviço prestado, acreditando na 

segurança proposta pelo serviço oferecido. 

Nesse passo, torna-se nítida a aplicação do CDC ao site que presta 

serviços de intermediação.  

Nota-se a relação de consumo entre o site de intermediação de 

pagamento (fornecedores) e os contratantes, valendo-se que tanto as pessoas 

jurídicas e pessoas físicas são consumidores finais quando utilizam dos 

serviços desta natureza. 

Portanto, aplicando-se o diploma consumerista, conclui-se que os sites 

de intermediação de pagamento têm responsabilidade objetiva quanto a falha 

dos serviços prestados. 

 

Os consumidores detêm a expectativa de que um sistema 
desenvolvido por um profissional especialista atenue os riscos 
inerentes aos negócios jurídicos celebrados em tal ambiente. Dessa 
forma, quando os internautas, atraídos pela publicidade, recorrem a 
tais sites, caracteriza-se a existência de um vínculo de confiança, o 
que constitui elemento de integração do site de intermediação na 
cadeia de distribuição, e, com isso, o sujeita a responder perante 
seus consumidores em caso de frustração do contrato. (SIFUENTES, 
2012, p. 07) 

 

Tal enunciado, conforme alerta Roberto Silva Da Rocha (SIFUENTES, 

apud ROCHA, 2005, p. 04), parecer ter reconhecido o dever de proteção, que é 

fundamentado na boa-fé objetiva, trazendo a noção de que o fornecedor, ao 

provocar no consumidor uma sensação de maior segurança em relação aos 



serviços prestados, deve responder por eventuais prejuízos que frustrem tal 

expectativa. Responderá independentemente de previsão contratual expressa 

ou mesmo a despeito de cláusula exonerativa de responsabilidade. 

A responsabilização civil desses sites responsáveis pela intermediação 

dos negócios jurídicos celebrados é objetiva, assim como previsto nos arts. 12 

e 14 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista, serem tais sites 

integrantes da cadeia de fornecimento de consumo. 

Neste sentido, decisão proferida pelo colendo Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais: 

 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 
ANÁLISE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA PELA 
INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZO 
MATERIAL. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL. 
DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.- Verificando que a causa de 
pedir da presente ação fundamenta-se na prestação de serviço 
defeituosa por parte da empresa demandada, não pairam dúvidas em 
relação à sua legitimidade passiva.- Evidenciada a falha na prestação 
dos serviços por parte da empresa ré, que não detectou prontamente 
a fraude eletrônica, evidenciado, ademais, os prejuízos materiais daí 
decorrentes, merece procedência o pedido de indenização.- A 
reparação por danos morais deve ser concedida somente nas 
hipóteses em que o evento cause grande desconforto espiritual, 
sofrimento demasiado, não podendo ser confundido com os simples 
aborrecimentos usuais do cotidiano.(BRASIL. TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2006) 

 

Ademais, e por fim, ao lado da aplicabilidade da responsabilidade 

objetiva, os sites de intermediação respondem perante os consumidores 

solidariamente com os demais integrantes da cadeia de fornecimento, nos 

termos dos arts. 7° parágrafo único, 18, 19, 35, § 1° e 34. 

As empresas de intermediação quando são chamadas a responder 

reclamações dos consumidores, ou processos judiciais movidos por estes, ela 

nega a sua condição de prestadora de serviço submetida às normas do CDC. 

Afirmam que a sua atividade se resume à colocação de anúncios no seu site, 

ou seja, diz que “apenas disponibiliza espaço no seu portal da internet para que 

terceiros anunciem produtos ou serviços para venda.” E, dessa forma, conclui 

que não está obrigada a responder por prejuízos sofridos pelos usuários dos 

seus “anúncios”. Tal afirmação não é verdadeira, pois essas intermediadoras 

não se limitam a divulgar anúncios, já que cobram comissões no fechamento 

dos negócios, e cadastram vendedor e comprador e oferecem status, 



promovendo o contato de ambos, que posteriormente negociam entre si. Mas 

não há como negar que são as próprias intermediadoras que fazem a 

aproximação entre as partes, e lucram com isso. 

Vale analisar os casos em que existe websites de anúncios 

classificados (loja virtual), quando do inadimplemento da prestação por parte 

do “expositor” do produto ou serviço, ou quando do adimplemento parcial, em 

que sobeje algum defeito ou vício, ainda que sanável, a responsabilidade da 

empresa proprietária do website é meramente subsidiária, e apenas quando 

houver agido com culpa, nos casos em que era possível detectar o defeito ou 

vício da coisa (vício de “fácil constatação”, para usar a nomenclatura inserta 

nos contratos de consumo), mediante fiscalização adequada. 

A problemática jurídica que envolve estes ambientes se centra na 

dificuldade de identificar a idoneidade de quem está do outro lado da 

conexão, as quais deixam o consumidor em uma situação de 

vulnerabilidade e risco. 

Cláudia Lima Marques (2006, p. 98), ao cuidar do tema, afirma 

que aqueles que utilizam da publicidade para tais tipos de intermediação 

devem suportar riscos profissionais mais elevados, uma vez que visam ao 

lucro, de forma direta ou indireta. 

  



8 CONCLUSÃO 

 

Através do presente trabalho conclui-se que os contratos eletrônicos 

diferem dos contratos tradicionais somente quanto à técnica de celebração. 

São visíveis as vantagens do uso do meio eletrônico para contratar, 

destacando-se a praticidade.  

Entretanto constata-se diversas complicações quanto à aplicação das 

normas às relações contratuais eletrônicas, pelo fato de os contratos 

eletrônicos serem celebrados por técnica diversa e relativamente recente, 

razão pela qual exige-se orientação principiológica e doutrinária específica. 

Vislumbra-se que a falta de legislação específica se dá em razão da 

constante e acelerada inovação e alteração do meio ambiente virtual. Portanto 

nota-se que, em caso de eventual normatização sobre os contratos eletrônicos, 

as mesmas tornar-se-ão obsoletas em curto período de tempo. 

É notória, em razão do exposto, a necessidade do ordenamento 

jurídico dispor de princípios (cláusulas gerais), importância dos princípios 

gerais do contrato eletrônico. 

Diante destas complexidades, é cognoscível a dificuldade no que tange 

a responsabilidade civil dos contratantes no meio ambiente virtual. 

Destarte, é primordial a preliminar averiguação da espécie de relação 

jurídica virtual para apurar a espécie de responsabilidade civil contratual 

Quanto aos sites de intermediação, ao descumprirem as obrigações, 

serão imputadas responsabilidades às empresas com o fito de se reparar os 

danos causados eventuais aos consumidores. 
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